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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 20h15min, 

no Santuário Nossa Senhora Dos Navegantes, Navegantes, realizou-

se a reunião administrativa com os Órgãos Centrais da Associação 

Movimento de Irmãos. O presidente Joel deu as boas vindas e 

justificou a dificuldade de conciliar datas para as reuniões. 

Manoel da Edna fez a oração inicial. Katia lê a ata. Ademir Pereira 

entrega a prestação de contas, solicitou o endereço eletrônico das 

lideranças para o envio do posicionamento financeiro. Esclareceu 

que a arrecadação da Celesc foi maior devido à atualização do 

recadastramento deste órgão. Nelson ressalta a expectativa do 

término da construção da casa de Encontro manifestada na reunião 

em Tijucas com lideranças para realização dos encontros. Emanuel 

coloca a implantação do sistema financeiro abrangendo mais as 

entidades, disponibilizou esclarecimentos e treinamento para o 

Ademir Pereira. Questionado pelo diretor financeiro sobre a 

aquisição de materiais e serviços com notas fiscais ou não, 

Emanuel, contador desta associação, orienta e esclarece que deverá 

ser feito pela legalidade documental. Joel relata, mais uma vez, 

sobre as dificuldades em outros lugares para os encontros, sobre 

vários aspectos: diminuição do número de casais participantes, 

valor mais alto, entre outros. Em relação à separação da energia 

entre o público e o privado, a CELESC, está avaliando sobre o que 

eles consideram como “melhoria de rede”, ou seja, ou a CELESC paga 

esse custo ou a AMI. Joel coloca para apreciação a compra de um 

fogão industrial e a construção de uma pia maior. Aprovada pelos 

presentes será feito um orçamento prévio. O engenheiro Mário está 

aguardando o término do serviço da parte elétrica para colocação 

da laje, estimada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Colocada 

a palavra em aberto, discutiu-se sobre a reforma na cozinha e 

concluiu-se que será feito uma avaliação estrutural, agendada para 

08/05/2014. Ademir Morelli reforça o assunto sobre a “melhoria de 

rede” que estão fazendo um estudo e que irá à CELESC para obter 

uma conclusão repassando posteriormente para o Joel. Fazendo uma 

rápida conferência das visitações, Joel e os presentes colocam 

sobre a dificuldade das mesmas devido aos compromissos, posicionou-

se que as visitações deverão ser concluídas, mas os cartões do 

“Pirão com Linguiça”, que estavam para ser vendidos serão colocados 

nas reuniões da Área ou Diocese com os coordenadores paroquiais. 

Ademir Morelli apresenta o quadro dos sócios com 546 (quinhentos 

e quarenta e seis) ativos e 77 (setenta e sete) desistentes. 

“Discutiu-se sobre a mudança da data do “Pirão com Linguiça” devido 
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o fato de várias paróquias estarem com os festejos do Divino 

Espírito Santo”, chegando-se a conclusão que a agenda deveria ser 

mantida pela dificuldade de nova data e também em consideração e 

respeito para quem já havia adquirido os cartões. Rifa que havia 

sido aprovada em ata anterior, teve seu cancelamento após análise 

e preocupação do Joel no seu devido retorno e comprometimento. 

Marcada a data para situação de venda dos cartões do “Pirão com 

Linguiça” para 01/06/2014. Aprovado um bingo para realização no 

dia 28/09/2014 com o evento “IV Festa da Família Encontrista”. Sr 

Ivo solicitou ofício para doações para AMI. Emanuel solicitou ajuda 

do Nelson para a elaboração do mesmo e enviará para todos os membros 

da diretoria. Colocado o momento para manifestações e sugestões 

dos presentes, Mari Ângela manifestou satisfação na permanência da 

data do “Pirão com Linguiça”. Nelson fez a oração final. Sem mais 

nada a relatar, lavramos a presente ata que após lida e aprovada 

será assinada por todos. 

Emanuel e Katia – casal secretário 

 

Penha – SC, 06 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


